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STATUUT VAN DE DELEGATIE 

Een Delegatie is een communiteit onder het Generalaat die, op grond van de Besluiten 

van het Generaal Kapittel 2013 en overeenkomstig CIC 581, behoort tot de opbouw van 

de Congregatie en functioneert als een locale communiteit (Const. 90), met uitzondering 

van de normen beschreven in het eigen statuut. Zij kan opgericht worden: uit een 

provincie die door een Generaal Kapittel opgeheven wordt of uit een andere 

communiteit, overeenkomstig  het onderscheidingsvermogen van het Generaal Bestuur. 

1. De oprichting en de opheffing van de Delegatie komt de Generaal Overste toe, met 

toestemming van zijn Raad.                                                  

2. De zetel van de Delegatie wordt bepaald door de Generaal Overste met de 

toestemming van zijn Raad, nadat de betreffende leden zijn geraadpleegd. 

3. De oprichting en de opheffing van de locale gemeenschappen, die tot de Delegatie 

horen komt de Generaal Overste toe, met toestemming van zijn Raad (CIC can 

609 & 1, 616). 

4. Het komt de Generaal Overste toe, met toestemming van zijn Raad, de 

beschrijving en het besluit over het toebehoren van de leden tot de Delegatie en 

de overplaatsing van de Provincie naar de Delegatie en van de Delegatie naar de 

Provincie en tussen de Delegaties (cfr: Const. 99, 181 n.13, GD 073). In alle 

gevallen moeten de betreffende leden geraadpleegd worden. 

5. De overste van de Delegatie heeft alle taken en verplichtingen van de locale 

oversten zoals die beschreven zijn in de Constituties en het Generaal Directorium 

(cfr: Const. 134-138, GD 090a), met uitzondering van de hier vastgelegde punten. 

6. De overste van de Delegatie, zijn beide assistenten en de econoom worden door 

een kapittel voorgedragen: hetzij door het provinciaal kapittel van de provincie 

die een Delegatie gaat worden of door het locaal kapittel van een locale 

gemeenschap die een Delegatie gaat worden, ofwel door het kapittel van de 

Delegatie waarin alle leden met eeuwige geloften zitting hebben. In het geval dat 

er geen kapittel plaats kan hebben (Const. 110) vanwege een tekort aan de 

benodigde meerderheid (vanwege de gezondheid of de leeftijd van de leden van 

de Delegatie) benoemt de Generaal Overste, met toestemming van zijn Raad, de 

overste van de Delegatie, zijn assistenten en de econoom, na de leden van de 

Delegatie geraadpleegd te hebben. 
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7. De overste van de Delegatie wordt benoemd door de Generaal Overste met 

toestemming van zijn Raad voor drie jaar en kan herbenoemd worden (cfr: Const. 

134). 

8. Elke drie jaar, een maand voordat zijn ambtstermijn afloopt, roept de overste van 

de Delegatie het kapittel van de Delegatie bijeen, als dit mogelijk is. Tijdens de 

twee overige jaren moet hij de algemene vergadering bijeenroepen, om het leven 

van de Delegatie te controleren.  

9. In aanloop naar het Generaal Kapittel wordt het Kapittel van de Delegatie 

bijeengeroepen om een gedelegeerde van de Delegatie te kiezen voor het 

Generaal Kapittel (cfr: GD 082). In dit geval heeft de overste van de Delegatie 

actief en passief stemrecht. De Overste van de Delegatie is niet automatisch lid 

van het Generaal Kapittel, hij kan daarentegen door de Generaal Overste 

uitgenodigd worden voor de Congregatieraad. 

10. De twee assistenten van de Overste van de Delegatie, van wie de eerste de 

plaatsvervanger van de Overste van de Delegatie is, en de econoom worden door 

de Generaal Overste benoemd, met toestemming van zijn Raad. Hierbij moeten de 

aanwijzingen van het Kapittel van de Delegatie in overweging genomen worden, 

ofwel moet de mening van de leden van de Delegatie gehoord worden. De Overste 

van de Delegatie kan niet de econoom zijn. 

11. De Overste van de Delegatie is de juridische vertegenwoordiger voor de Staat, en 

hij vertegenwoordigt de Congregatie bij de Raad van de Hogere Oversten (CIC can 

620, GD 085). 

12. De Overste van de Delegatie, met toestemming van zijn Assistenten, is bevoegd 

voor de overplaatsing van de leden binnen de Delegatie. 

13. Elk jaar stuurt de Overste van de Delegatie een verslag van de personele situatie, 

alsook van de administratie en van de financiële situatie van de Delegatie (cfr: 

Const. 200, 204). 

14. De besluiten van hoge waarde op administratief en economisch gebied van de 

Delegatie moeten door het Generaal Bestuur worden goedgekeurd. Het Generaal 

Bestuur bepaalt de maximale hoogte voor elke Delegatie (CIC can 115, 634, 1291, 

cfr: Const. 190, 191, 193). 

15. De Overste van de Delegatie samen met zijn Assistenten zijn verantwoordelijk 

voor de voorbereiding van het Directorium van de Delegatie. Wanneer de 

Delegatie opgericht is na de opheffing van een provincie zal het Directorium zich 

baseren op het provinciaal directorium. Het Directorium moet voorbereid 

worden in het jaar volgend op de oprichting van de Delegatie. Het Directorium en 

zijn wijzigingen moeten goedgekeurd worden door de Generaal Overste met 

toestemming van zijn Raad. 



16. De bijzonderheden voor elke Delegatie die niet vermeld zijn in deze regelingen 

zullen opgenomen worden in het Oprichtingsdecreet van elke Delegatie. 

17. De Generaal Overste, met toestemming van zijn Raad, na het Bestuur van de 

Delegatie gehoord te hebben, kan besluiten nemen inzake situaties die hier niet 

zijn voorzien. 

Deze bepalingen worden rechtsgeldig samen met het Oprichtingsdecreet van de 

Delegatie. 

Dit Statuut is samengesteld samen met de Commissie voor de Herstructurering MSF in 

Europa en goedgekeurd door het Generaal Bestuur tijdens de zitting van 8 mei 2015. 

Gegeven te Rome, 8 mei 2015 

 

 

P. Bogdan Mikutra MSF     P. Edmund Jan Michalski MSF 
  Segretario Generale                Superiore Generale 

 

Op 29 januari 2015 is er overleg gepleegd over de tekst van het Statuut met de 

Congregazione per gli Istituti  di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 


